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Informativo da Rotina do dia   

Olá crianças, tudo bem com vocês?  Conseguimos terminar o 1º bimestre, passamos por 

muitos momentos sendo eles bons outros com obstáculos, mas não posso deixar de 

agradecer o cuidado que o Senhor teve conosco em todos os momentos, nos guiando, dando 

sabedorias para conduzir da melhor forma e acima de tudo estendendo suas mãos tão 

poderosas sobre nós, para que nada de mal nos acontecesse. Também de um modo especial 

agradeço os pais/ responsáveis por ter nos ajudado até aqui nesse momento tão inesperado 

e complicado para todos nós, onde cada um dedicou o seu tempo em nos ajudar para que 

conseguíssemos chegar até aqui. Não tenho palavras para demonstrar o tamanho da minha 

gratidão por todos vocês e por essas crianças tão maravilhosas que cada uma se dedicaram 

até mais do que se estivesse na sala de aula...Só tenho mesmo é que orar e pedir proteção 

a Deus por cada família e lares aqui representados. Muito obrigada por tudo.  

 Lembrando que esta semana vamos até quinta feira, pois sexta feira é feriado. 

Cada recado que for enviado pelo WhatsApp, favor confirmar sua leitura com um “joinha” ou 

OK. 

Qualquer dúvida estamos à disposição. 

Obrigada! 

14ª aula quinta – feira  

Data: 09/04/20 

 

Meditação e Oração 

Semana de Oração: Será feita pela professora Josi, professora de artes do fundamental e 

ensino médio do Colégio Prelúdio. 

Artes: Vídeo da professora Josi. 

Atividade: No caderno de desenho, fazer uma ilustração da história que foi contata hoje. 
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Religião 

 

 

Atividade 1 - Desenhe no caderno de desenho o que a páscoa representa para vocês. 
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Atividade 2 – Responder no caderno as questões abaixo do texto da Páscoa. 

 

História: Os textos que encontram – se no conteúdo de história não é para 

copiar apenas vocês irão ler e usar para responder as questões que 

encontram-se abaixo deles. 

Finalizado o conteúdo na apostila Anglo, estamos fazendo revisão de 

alguns conteúdos que foram abordados no bimestre. 

 

Leitura para conhecimento e responder as questões abaixo. 

 

Texto 1 - 22 de abril de 1500: Portugal toma posse de Brasil 

 

Em 1500, o rei de Portugal D. Manuel, “o Venturoso”, organizou uma esquadra 

composta de 13 caravelas e deu o comando a Pedro Álvares Cabral. Este recebeu a 

ordem de estabelecer o comércio com as Índias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O encontro de Pedro Álvares Cabral com os indígenas em 22 de abril em 1500, na 

Nau Capitânia, é retratada neste quadro de Oscar Pereira da Silva. 

 

Mas Cabral recebeu também uma outra ordem: atravessar o Oceano Atlântico e 

oficializar a posse de uma nova terra no Ocidente. O rei já sabia da existência dessa 

terra e ela já estava garantida pelo Tratado de Tordesilhas. A esquadra partiu no início 

do mês de março e no dia 21 de abril avistou os primeiros sinais de terra. 

No dia 22 de abril os portugueses avistaram um monte, que recebeu o nome de Monte 

Pascoal. 

No dia seguinte a esquadra ancorou no ilhéu da Coroa Vermelha, na atual baía 

Cabrália, no estado da Bahia. Os portugueses deram ao local o nome de Porto 

Seguro. 
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No dia 26 de abril, Cabral tomou posse oficial da terra, em nome de Portugal. Mandou 

levantar uma cruz e frei Henrique de Coimbra celebrou uma missa. 

Uma embarcação, comandada por Gaspar de Lemos, retornou a Portugal levando 

uma carta de Pero Vaz de Caminha, o escrivão da armada. Ele fez ao rei um relato 

da viagem, da terra encontrada e de seus habitantes. 

Tudo indica que os portugueses já sabiam da existência dessas terras. 

Cabral teria vindo tomar posse em nome de Portugal, antes de prosseguir a caminho 

das Índias, seu principal objetivo. 

Cabral, pensando que a nova terra fosse uma ilha, deu-lhe o nome de Ilha Vera Cruz. 

No dia 2 de maio, Cabral seguiu viagem para as Índias. 

 

Curiosidade: 

Um ano mais tarde, o navegador português Gaspar de Lemos verificou que a nova 

terra não era uma ilha, por isso seu nome foi trocado para Terra de Santa Cruz. 

Posteriormente seu nome tornou-se BRASIL, devido à presença de grande 

quantidade de árvores de pau-brasil. 

 

Copiar os exercícios e Responder no caderno de história de acordo com o que está escrito 

no texto. 

1- Preencha as lacunas. 

a) No dia 26 de abril, Cabral ___________________ do Brasil. 

b) O frei Henrique de Coimbra celebrou a __________________ no dia da posse do 

Brasil. 

c) A embarcação comandada por _______________ retornou a Portugal, levando 

________________. 

d) O escrivão Pero Vaz de Caminha fez um _________________ da ____________, 

da _________________ e dos ___________________ para o ______________. 

e) Cabral batizou a terra com o nome de __________________, depois ela se 

chamou __________________ e por fim _____________________. 

 

2- O que fez Cabral após tomar posse do Brasil? 

3- Qual foi o produto encontrado no Brasil que mais chamou a atenção dos portugueses, 

por seu valor comercial? 

 

Texto 2 – A exploração do pau-brasil 

Logo após a chegada dos portugueses ao Brasil, iniciou-se a exploração do pau-brasil. As 

árvores de pau-brasil eram encontradas do litoral do atual estado do Rio Grande do Norte 

até o atual Rio de Janeiro. Do seu miolo era extraído um corante vermelho, de grande valor. 

Os indígenas tupis davam o pau-brasil o nome de ibirapitanga, que, em língua tupi, quer dizer 

“madeira vermelha”. 
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Os indígenas cortavam as árvores e transportavam os tronco até as embarcações. Em troca, 

recebiam dos europeus produtos de pouco valor, como colares de miçangas, pentes, 

espelhos, roupas coloridas etc. 

Interessados nos lucros, corsários franceses contrabandeavam a madeira. Foi justamente 

para acabar com o perigo de os franceses se apossarem de nossa terra que o rei de Portugal 

resolveu enviar esquadras para protege-la. 

As expedições exploradoras. 

Logo após a chegada dos portugueses ao Brasil, o rei D. Manuel enviou expedições 

exploradoras para fazerem o reconhecimento da nova colônia portuguesa na América e 

verificarem os recursos econômicos a serem explorados. 

Comandada por Gaspar de Lemos, a primeira expedição explorada chegou ao Brasil em 

1501. Explorando o litoral, verificou que o Brasil não era uma ilha, dando à terra o nome de 

Terra de Santa Cruz. Além disso nomeou vários acidentes geográficos e verificou a presença 

de pau-brasil. 

Vinha acompanhando a expedição o navegador Américo Vespúcio. 

A segunda expedição exploradora, ainda no reinado de D. Manuel, veio ao Brasil em 1503. 

Era comandada por Gonçalo Coelho. Américo Vespúcio de novo acompanhou essa 

expedição e fundou uma feitoria (local onde armazenavam pau-brasil) em Cabo Frio. Os 

portugueses também verificaram em quais lugares havia mais pau-brasil. 

Copie as perguntas e responda no caderno de história. 

1- Por que o rei de Portugal resolveu enviar expedições, exploradoras ao Brasil? 

2- Complete, sobre a primeira expedição exploradora. 

a) Ano em que veio: _____________. 

b) Comandante: _________________. 

c) Acompanhante: ________________. 

3- O que fez essa expedição? 

a) Verificou __________________________________________________. 

b) Deu à nova terra o nome de __________________________________________. 

c) Deu nomes aos _______________________________________________. 

d) Veio localizar os lugares onde havia ________________________________. 

4- Sobre a segunda expedição exploradora: 

a) Quem veio comandando e quem o acompanhava? 

b) Que fez Américo Vespúcio? 
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Texto 3: O Segundo Reinado 

O longo governo de D. Pedro II 

D. Pedro II governou o Brasil de 1840 até a proclamação da República, em 1889. 

Ao iniciar seu governo, D. Pedro II tratou de reprimir e fazer terminar as revoltas que ocorriam 

em várias províncias do país. 

Foram pacificadas duas revoltas iniciadas no período regencial: a Balaiada, no Maranhão, e 

a Guerra dos Farrapos, no Rio Grande do Sul. 

Dois novos movimentos estouraram logo no início do Segundo Reinado: a revolta Liberal, 

em São Paulo e Minas Gerais, e a Revolução Praieira, na província de Pernambuco. Ambos 

foram dominados pelo governo. No processo de pacificação do país, destacou-se a ação de 

Luís Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias. 

O progresso do Brasil no Segundo Reinado 

O reinado de D. Pedro II foi um período de grandes transformações políticas e econômicas 

e de grande apoio às atividades culturais e às artes. D. Pedro II era uma pessoa muito culta 

e protegia cientistas, artistas, poetas, músicos e pintores. 

Desenvolvimento Cultural 

No Segundo Reinado foram abertas as escolas de Direito de São Paulo e de Recife. 

Foram fundadas várias escolas primárias, normais, ginásios, liceus, faculdades de 

Engenharia, Medicina, Belas Artes, Músicas, etc. 

Indústrias e Comércio 

Foram instaladas indústrias, fundados numerosos bancos e inaugurada a iluminação a gás 

no Rio de Janeiro. 

As principais indústrias instaladas foram a têxtil, a de fundição e a de couro. 

Transportes 

As indústrias e o comércio favorecerem o desenvolvimento dos transportes. Nesse setor 

também se destaca o Visconde de Mauá. A ele devemos a primeira estrada de ferro do Brasil, 

a navegação fluvial no Rio Amazonas, a construção de navios nos estaleiros de Niterói e a 

construção de pequenos vapores nos rios Paraná e São Francisco. 

Comunicações 

Inauguram-se a primeira linha telegráfica, fazendo a ligação entre o Rio de Janeiro e 

Petrópolis, e o cabo submarino ligando o Brasil à Europa. 
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Curiosidade: 

A primeira estrada de ferro construída no Brasil foi inaugurada por Visconde de Mauá. Tinha 

catorze quilômetros e meio de extensão e fazia a ligação entre o litoral e a raiz da serra de 

Petrópolis, Rio de Janeiro. 

Copiar e Responder as questões no caderno de história. 

1- Qual foi a primeira providência de D. Pedro II ao iniciar o seu segmento? 

2- Quais foram as revoltas iniciadas no período das regências e que foram pacificadas? 

3- Quais foram as novas revoltas internas ocorridas durante o governo de D. Pedro II e 

o que aconteceu com elas? 

 

Atividade de Férias 

Projeto Ler é uma Aventura Ficha 11 -  A história da Pascoa (livro em PDF)  

Projeto Ler é uma Aventura Ficha 12 -  Marcelo Marmelo Martelo (livro em PDF) 

Projeto Ler é uma Aventura Ficha 13 – A história da Ostra e da Borboleta (livro em PDF) 

Projeto Ler é uma Aventura Ficha 14 – As bonecas da Vó Maria (livro em PDF) 

 

 

Boa Férias !!!!        

 

 


